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ABSTRACT 

In our routine life, we face such situations, individually or 
collectively, in which we have to choose one ma╖la╒ah (interest) 
from available two or more ma╖┐li╒ (Interests). In the same manner, 
one mafsadah (worse option) is given up while another one is taken 
in order to avoid a large deal of loss. Similarly, a religious scholar 
or mufti, while issuing a ruling, has to opt a certain option from 
couple of the available ma╖┐li╒ or has to opt for a bad situation to 
avoid large scale worsen situation, comparatively. For all these 
challenges of selection righteous ma╖la╒ah or reject the worst 
mafsadah, Muslim jurists have determined such guidelines under 
the title of fiqh-ul-muw┐zanah (science of assessment) which enable 
durable and resilient solution to a certain problem.  In the present 
paper, the terms and guidelines of muw┐zanah, derived from the 
enormous assets of the Islamic Jurisprudence, have been discussed in 
addition to their applicability and implementation with certain 
examples  . 

يقع املرء يف أحيان حياته العملية بني سبيلني هتدفان إىل هدف واحد، ويكون عليه اختيار 
 مفسدتني، ويكون عليه اختيار اليت هي أحدمها الذي هو األنسب واأليسر. هكذا يعرض يف

أهو�ما. ويف باب اإلفتاء واإلرشاد رمبا يكون على املفيت واملرشد أن خيتار بني مصلحتني 
أوالمها، أو بني املفسدتني أقلهما ضررا. ويضطر كال املفيت واملرشد يف هذا االختيار إىل مهارة 

جملتهدون لذلك ضوابط يصل هبا إىل معرفة ليس منبعها نفسه وقرحيته، بل إمنا وضع األئمة ا
اجليد عن الرديئ، وميّيز هبا بني األكثر نفعا واألقل وهكذا يف عكسه وهو املفسدة أي ضد 
املصلحة. هذا املقال يبحت عن الضوابط الرئيسية املهدية إىل الرشاد يف جمال املوازنات بني 

 املصاحل واملفاسد.
2F

1 

 باكستان،  آباد احلديثة اسالم للغات الوطنية باجلامعة املشارك ملنورة واألستاذا باملدينة اإلسالمية اجلامعة خريج ∗
مانسهره ،هزارهجامعة  ،قسم العلوم اإلسالمية والدينية  ،أستاذ مساعد ∗∗  
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تستوعب كل قضايا البشر يف كل زمان  فهى شمول واليسرن الشريعة اإلسالمية تتسم بالإ
ومكان وال حتدث قضية إال ويف الشريعة حكم هلا إما نصًا وإما استنباطًا وأما يسر الشريعة 

ألحوال الناس وظروفهم املختلفة ويف األحوال االستثنائية اليت يطرأ على الناس  تهفيتمثل يف مراعا
أحكام الضرورة  الظروف االستثنائية أبرزومن الرخصة والتيسري جتعلهم يف حاجة إىل  لفيها أحوا

والرخصة وأحكام املوازنة بني املتعارضات "فقه املوازنات" فهو فقه استثنائي باعتبار أن األصل 
على اإلنسان السعي لتحصيل املصاحل كلها ودرء املفاسد مجيعها ولكنه قد يطرأ على اإلنسان 

ألخرى أو بارتكابه ملفسدة أو أن اام بتحقيق مصلحة إال برتك ظروف جتعله ال يستطيع القي
 يكون اإلنسان يف وضع ال يستطيع أن يرتك مفسدة إال إذا ارتكب أخرى أو إذا ترك مصلحة،

ومن أجل أن يقرر ما جيب فعله يف هذه احلاالت  املتعارضة ال بد له من العودة إىل فقه 
احلكم ففقه املوازنات ميثل املنهجية املنضبطة اليت يزال هبا املوازنات ليضبط له االختيار ويبني له 

3Fاإلشكال ويدفع هبا التعارض

2.  
فإن الشريعة مبناها وأساسها على اِحلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد وهي عدل كلها ورمحة  

ر أن القيم واألحكام واألعمال والتكاليف متفاوتة يف نظ و كلها ومصاحل كلها وحكمة كلها
الشرع ، فمنها الكبري ومنها الصغري، ومنها األصلي ومنها الفرعي، وفيها األعلى واألدىن 
والفاضل واملفضول ومنها األركان ومنها املكمالت، واحلاجة إىل فقه املوازنات كبرية جدا يف كل 

ا . إذمستوى اجملتمع وعلى مستوى الدولة مستوى الفرد و، على كل املستويات و نواحي احلياة 
م األمور ينضبط لكي  فقه املوازنات أمهية بالغة لكل مسلمل بشكل منطقي وصحيح حىت ال يقدِّ

املهم على األهم، أو حيرص على املفضول ويرتك الفاضل، كمن حيرص على أداء بعض النوافل 
4Fواملستحبات ويفرط يف أداء الفرائض والواجبات أو يتساهل يف فعل احملرمات

3.  
 :المتعارضة المصالح بين الموازنة بطضوا: االولالمبحث 

مركوز يف طبائع الناس فلو و لكل الناس  ميسورااملتعارضة أمرا  املصاحل بني والرتجيح إن أمر املوازنة
أمر املوازنة ال يقف عند هذا احلد وال ينحصر ولكن  خري صيب بني درهم ودينار الختار الدينار

ر وأشكال يكتنفها الكثري من املالبسات يأيت على صو بل  يف مثل هذه الصور البسيطة
وهذا يستدعي أن تتم املوازنة وفق معايري شرعية منضبطة يراعى فيها مجيع  والتداخالت

املالبسات وينظر هبا إىل املسائل املتعارضة من كل الوجوه فتتم بذلك املوازنة بشكل دقيق 
  .وبصورة منضبطة

صلحتني من حيث رتبة احلكم الشرعي الذي اشتملت وهذه املوازين تتمثل يف النظر إىل كلتا امل
عليه كل واحدة منهما لريجح أعلى املصلحتني حكمًا ، وإن تساوتا يف احلكم فينظر إىل رتبة 
املصلحة اليت اشتملت عليها كل واحدة منهما حبيث يرجح أعالها رتبة ، وإن تساوت 
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لي الذي ارتبطت به املصلحة ، حبيث املصلحتان يف الرتبة فينظر إىل نوع املصلحة من حيث الك
يرجح أعالها نوعًا ، فإن تساوتا يف النوع فينظر إىل كلتا املصلحتني من حيث العموم 
واخلصوص ، فإن تساوتا يف ذلك فينظر إليها من حيث مقدار كل منهما حبيث يرجح أكربها 

 لكل منهما ، وقبل كل قدرًا ، فإن تساوتا فينظر إىل كلتا املصلحتني من حيث االمتداد الزمين
ذلك جيب أن ينظر إىل كلتا املصلحتني من حيث مدى حتقق كل منهما يف الواقع حبيث يرجح 

 .أكثرمها حتققاً 
 ·املعايري السبعة للموازنة بني املصاحل املتعارضة و  الضوابط هذه فنذكر

 الضابط األول: ترجيح أعلى المصلحتين حكما
واألخرى  الوجوبإحدامها تتعلق باحلكم  درجةيف  اوتنيفإذا تعارضت مصلحتان وكانتا مت

5Fفيقدم الواجب ويسقط املندوبباملندوب 

4. 
الفرض على النفل ألن الفرض يستحق فيقدم واإلباحة ، أتعارض بني الوجوب والندب فإذا  

أن فرض العني مقدم على فرض الكفاية ، كما   تاركه العقاب بينما املندوب ال عقاب على تاركه
فرض الكفاية قد يوجد من يقوم به فيسقط اإلمث واحلرج عن اآلخرين ، أما فرض العني فال  ألن

وإذا كان فرض العني مقدمًا على فرض الكفاية ، فإن فروض العني تتفاوت فيما بينها  بديل له
ففرض العني املتعلق حبقوق العباد آكد من فرض العني املتعلق حبقوق اهللا ألن فرض العني  اأيض

قال  .ولذاتعلق حبق اهللا وحده ميكن التسامح فيه خبالف فرض العني املتعلق حبقوق العبادامل
6F"إن حقوق اهللا تعاىل مبنية على املساحمة وحقوق العباد مبنية على املشاحة " فقهاءال

5 . 
يقول العز بن عبد السالم: "وإن دار الفعل بني الوجوب والندب بنينا على أنه واجب وأتينا به 

7Fوإن دار بني الندب واإلباحة بنينا على أنه مندوب وأتينا به" ...

6.  
تتفاوت الواجبات فيما بينها فالواجب احملدد الوقت والذي جاء وقته بالفعل  يراعي وكذلك

8Fمقدم على الواجب املوسع يف وقته

7.  
 أمثلة تطبيقية على هذا الضابط

 لفقراءأو أن ينفقه يف إعانة ا مثال مال وأراد أن ينفقه يف عمرة التطوع نسانإذا كان لإل •
فقد تعارضت هنا مصلحتان إحدامها مندوبة وهي عمرة التطوع  واألخرى واجبة وهي 

لفقراء من أداء عليه أن يقدم إنفاقه يف إعانة افيقدم الواجب على املندوب ف لفقراءإعانة ا
وهي إعانة  األخرية على املصلحة عمرة التطوع املصلحة األوىل وهي يقدم العمرة فعلى هذا

9Fلفقراء.ا

8   
عن الذهاب إىل اجلهاد حينما يكون اجلهاد فرض كفاية ففي إذا منع الوالدان أوالدهم  •

 هذه احلالة يتعارض الفرض العني املتمثل يف بر الوالدين وفرض الكفاية املتمثل يف اجلهاد
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خدمتهما أوجب فيقدم فرض العني على فرض الكفاية  ويكون بر الوالدين والقيام على 
فاستأذنه يف  هجاءعند ما  ملسو هيلع هللا ىلص من االنضمام إىل اجليش املقاتل  وهذا ما بينه رسول اهللا

10F"ففيهما فجاهد "أحي والداك قال نعم  قال" اجلهاد ، فقال

9.  
  : ترجيح أعلى المصلحتين رتبةالثانيالضابط  

رتبة املصلحة إحدامها  يف فاويتنيمتو  احلكم درجةيف متساويتني إذا تعارضت مصلحتان وكانتا 
جيب مراعاهتا حبسب قوهتا وتقدمي األهم مث املهم ،  ةالتحسيني أو ةاحلاجي واألخرى ةالضروري

فيقدم الضروري مث احلاجي مث التحسيين وعلى هذا فإنه يهمل احلاجي إذا كان يف مراعاته 
11Fي أو حاجيإخالل بضروري ، كما أنه يهمل التحسيين إذا كان يف مراعاته إخالل بضرور 

10.  
 مثال تطبيقي على هذا الضابط 

إذا تعارض شرط املهر مع حتقيق الزواج وصارت املبالغة فيه مانعة من حتقيق الزواج فيجب  •
قدر ميكن معه إقامة الزواج ، بل إذا تعذر أن يكون املهر شيئاً  التقليل من املهر إىل أدىن

أمر ضروري حلفظ النسل الذي هو الزواج .ألن 12F11ماديًا فيمكن أن يكون شيئًا معنوياً 
كان فإن  من حاجيات الزواج و يف النكاح الصحيح  أحد الضروريات اخلمس  واملهر شرط

 .فيجب تركها لكي يتحقق األمر الضروري وهو الزواج ا من الزواجمانع
إذا تعارضت الوليمة مع املهر فاملهر أوىل بالتقدمي ألنه مصلحة حاجية والوليمة  وكذلك •

13Fسينية  وهلذا ال ينبغي اإلجحاف باملهر ألجل التوسع يف الوليمةمصلحة حت

12.  
  : ترجيح أعلى المصلحتين نوعاالثالثالضابط 

إذا تعارض كليان يف إطار مصاحل من رتبة واحدة فيكون الرتجيح بني املتعارضني حبسب أعلى 
تتعلق بالنفس الكليني ، فمثًال لو تعارضت مصلحة ضرورية تتعلق بالدين ومصلحة ضرورية 

فتقدم مصلحة الدين على مصلحة النفس ، ألن كلتا املصلحتني من رتبة واحدة وهي 
  .الضروريات ولكنهما متفاوتتان يف نوع الكلي الذي تتعلق به كل واحدة من املصلحتني

 مثال تطبيقي على هذا الضابط 
14Fإذا تعارض اجلهادفمثال  •

15Fمع دفع اهلالك عن النفس13

احلفاظ على فإنه تقدم مصلحة  14
الدين باجلهاد على مصلحة احلفاظ على النفس من اهلالك ، وال جيوز القعود عن اجلهاد 
جبناً وظناً بالنفس ألن يف هذا القعود تفويتاً حلفظ الدين ورد االعتداء وصيانة دار اإلسالم 

16F، وهذه أمور ضرورية أهم من حفظ النفس وإن كان كالمها ضرورياً 

15. 
إلنقاذ نفسه من شربه فإنه جيوز له إال اخلمر مثال  أمامهت جوعا ومل جيد لو أن اإلنسان ميو  •

17Fاهلالك

له يف هذه احلالة شرب اخلمر رغم ما فيه من تفويت مصلحة احلفاظ  أجيزوقد  16
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على العقل ألن يف تفويت هذه املصلحة حفاظا على مصلحة أعلى وهي احلفاظ على 
 ·النفس من اهلالك 

   أعم المصلحتين: ترجيح الرابعالضابط 
نظر إىل فيإذا تعارضت مصلحتان وكانتا متساويتني يف رتبة احلكم ورتبة املصلحة ونوعها ، 

صوص  فإن كانا عامتني أو خاصتني فننتقل إىل معيار مقدار اخلعموم و الاملصلحتني من حيث 
صلحة املصلحة وإن اختلفتا بأن كانت إحدى املصلحتني عامة واألخرى خاصة فإنه ترجح امل

18Fالعامة على املصلحة اخلاصة

17. 
ينهى  وال ميكن إهدار املصلحة العامة من أجل اخلاصة ، ألن إهدار املصلحة العامة شر كبري

يتحمل الضرر اخلاص يف سبيل دفع الضرر " الفقهية قاعدةعمال على ال عنه الشرع العقل و
19F"العام

18  
العامة أوفر وأكثر من اعتنائه باملصاحل يقول العز بن عبد السالم "اعتناء الشرع باملصاحل    

20Fاخلاصة"

19  
وعلى هذا فإنه تقدم مصلحة اجلماعة على مصلحة الفرد  ومصلحة األمة على مصلحة اجلماعة 

  .أو طائفة معينة منها
 مثال تطبيقى على هذا الضابط

أرض أو مبىن واقتضت حاجة الناس يف شقهم لطريق عامة أن متر الطريق  إذا كان لشخص •
ى هذه األرض أو إزالة هذا املبىن ، وأنه إذا مل حتدث هذه اإلزالة انسدت الطريق العامة عل

، فهنا تعارضت املصلحة العامة املتمثلة يف الطريق العام واملصلحة اخلاصة املتمثلة يف ملكية 
فرد من الناس ألرض أو مبىن يقع يف وسط الطريق،فيجب يف هذه احلالة تقدمي املصلحة 

لى املصلحة اخلاصة  وعلى ويل األمر أن يعوض صاحب امللكية اخلاصة ما فاته العامة ع
21Fأن تنزع امللكية دون تعويض فليس عليهمن ملكيته بوجه يرضيه  

20. 
 الضابط الخامس: ترجيح أكبر المصلحتين قدرا  

إذا تعارضت مصلحتان وكانتا متساويتني يف رتبة احلكم ورتبة املصلحة ونوعها وعمومها أو 
 ايهما أكرب مقدار أينظر إىل املصلحتني من حيث مقدار كل واحدة منهما ف فحينئذصوصها خ

فرتجح على األخرى، وذلك عمًال بالقاعدة اليت تقرر أنه يرجح عند تعارض املصاحل أكربها 
22Fويقدم على ما دونه

وألن أكرب املصلحتني أكثر نفعًا وأكرب مردودًا وأقوى أثرًا على ما كان  21
 · أقل منها
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 مثال تطبيقى على هذا الضابط
تنازل عن املصاحل  ملسو هيلع هللا ىلصحيث أن النيب  للمشركني يف احلديبية ملسو هيلع هللا ىلصمصاحلة النيب •

حىت  وتساهل معهم يف أمور املشركني فقبل مجيع شروطالصغرى من أجل املصاحل الكربى 
أن و تنازل للمشركني عن كتابة بسم اهللا الرمحن الرحيم فالصحابة بعض صدور  ضاقت

وأن ال يدخل مكة يف ذلك العام كما تنازل   مد رسول اهللا يف كتاب الصلحيكتب حم
وما هذه التنازالت وغريهاإالمن أجل حتقيق مصاحل أعظم ...يف العام القادم، ويأتيها

23Fمنها

22 . 
 الضابط السادس : ترجيح أدوم المصلحتين نفعاً 

مومها أو خصوصها إذا تعارضت مصلحتان وكانتا متساويتني يف رتبة املصلحة ونوعها وع
ومقدارها فإنه ينظر إىل أطول املصلحتني زمنًا من حيث النفع ، فإذا كانت إحدامها ميتد نفعها 

أو لزمن قصري فرتجح املصلحة ذات االمتداد الزمين  حاليةلزمن طويل بينما األخرى مصلحة 
 ·على األخرى لكرب نفعها واستمرار أثرها 

 مثال تطبيقى على هذا الضابط 
24Fألراضي املفتوحة عنوةل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فعل •

على حيث مل يقسمها  23
25F.يف أيدي أصحاهبا وفرض اخلراج عليها لبيت مال املسلمني وتركها الفاحتني

24 
تتمثل يف اليت  فهذه األراضي تتنازعها مصلحتان مصلحة مؤقتة يف فرتة حمدودة وجليل معني 

 عند مالكهاستمرة وهي ترك هذه األراضي البقاء واملتوزيعها على الفاحتني ومصلحة طويلة 
 .أن هذه املصلحة أكثر نفعاً من املصلحة املؤقتة ريبوفرض اخلراج عليها وال 

األراضي  هذه فلو قسمت فيما بعد  عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهآثار موقف  نتائج و نرى
ال  ومايل يف موارد الدولة خراجها لبيت املال تكون الدولة فقرية وسيحدث عجز  يفرضومل 
إعانة الذرية واألرامل والضعفاء كما أن تقسيم  عاجزة عن سداد الثغور و تكون و مبهامتها تقوم

 ·أبنائهم هبا  حرمان بقية أبناء املسلمني واستئثار الفاحتني األولني و األراضي سيؤدي إىل
 كد المصلحتين تحققاآالضابط السابع : ترجيح 

تان وكانت إحدامها راجح وقوعها واألخرى موهومة ، فتقدم الراجحة وترتك لو تعارضت مصلح
   ·املوهومة مهما كانت درجتها

 مثال تطبيقى على هذا الضابط 
القتال مع الكفار الذين هم  إذا أراد جمموعة من املسلمني مع قليل العدد واإلستعداد •

ار من غري نكاية يف الكفمن  ا�زامهمحبيث يغلب على الظن  ضعفي العدد والعدة
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اي عدم املبارزة على  مصلحة حفظ النفسفيجب عليهم عدم مقاتلتهم فتقدم  أعدائهم
26Fموهومة أو منفية الوقوعأل�ا  حفظ الديناي صلحة املقابلة امل

25 . 
 المتعارضة المفاسد بين ضوابط الموازنةالثاني:  المبحث

حكم فلهذا كل  ودرء املفاسد عنهم وضعت لتحقيق مصاحل العباداملطهرة  الشريعة ال شك أن
األحكام الشرعية تتفاوت فيما بينها بقدر  هذهمبين على جلب مصلحة أو درء مفسدة و  شرعي

التفاوت بني حكمي احملرم  .والبد أن نعرفتفاوهتا فيما حتققه من مصلحة أو تدرؤه من مفسدة
ئم على ما بينهما من واملكروه بوصفهما يتضمنان درء مفاسد، والتفاوت بني احلكمني قا

تفاوت فيما يتضمنه كل واحد منهما من درء مفسدة،فاحملرم يتضمن درء مفسدة أشد وأعظم 
من املفسدة اليت يتضمن درؤها املكروه؛وبالتايل فإن احملرم أعلى درجة من املكروه،وهبذا فإن 

كانت إحدامها أعلى مراتب النهي هو التحرمي مث الكراهة،وعليه فإنه إذا تعارضت مفسدتان و 
داخلة يف دائرة التحرمي واألخرى داخلة يف دائرة املكروه وكان ال بد من ارتكاب إحدامها لدرء 

دفعًا ألعظم  األخرى فرتتكب املفسدة املكروهة لكي يدرأ بذلك املفسدة احملرمة،وذلك
27Fاملفسدتني بارتكاب أدنامها ودفع أعظم الشرين بارتكاب أدنامها

26.  
 معايريفالبد أن ننظر إىل  فسدتني متساويتني من حيث رتبة احلكم الشرعيتعارض بني مإذا 

 ·التالية  لضوابطالرتجيح األخرى وهذا ما سنفصله يف ا وضوابط
 اأعلى المفسدتين حكم ءدر  ول:الضابط األ

إذا تعارضت مفسدتان أوسيئتان ارتكب أخفهما بدفع أشدمها وهذا الدرء للمفسدة الكبرية 
داخلة يف دائرة التحرمي واألخرى داخلة يف  ي املفسدةكانت إحدامبعين إذا   ةباحتمال الصغري 

األخرى فرتتكب املفسدة املكروهة لكي يدرأ  فعدائرة املكروه وكان ال بد من ارتكاب إحدامها لد
بذلك املفسدة احملرمة ، وذلك دفعًا ألعظم املفسدتني بارتكاب أدنامها ودفع أعظم الشرين 

28Fابارتكاب أدنامه

27 
 مثال تطبيقي على هذا الضابط  

مبنكر يف درجة أقل كاملكروه مثًال فال جيوز اإلنكار عليه إال إذا  إذا رأى شخصا يرتكب  •
كان سيبتعد عن ذلك املنكر ، أما إذا كان ابتعاده عن ذلك املنكر الصغري سيجعله يندفع 

قد جيعله يلتهي به عما  إىل منكر أكرب فال جيوز اإلنكار عليه ألن ممارسته ملا هو مكروه
29F.هو أكرب حرمة

28  
 الضابط الثاني : درء أعلى المفسدتين رتبة

إذا حدث تعارض بني مفسدتني من رتبتني خمتلفتني وتعذر درؤمها معاً وكان ال بد لدرء إحدامها 
من ارتكاب األخرى فيجب يف هذه احلالة أن يقدم درء املفسدة اليت تتعلق برتبة أعلى على ما 

 .دو�ا
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 وتندرج حتته األنواع التالية!
i.  يات واألخرى من رتبة احلاجيات أوإذا تعارضت مفسدتان وكانت إحدامها من رتبة الضرور 

 من رتبة التحسينيات فتدرأ املفسدة اليت من رتبة الضروريات بارتكاب املفسدة اليت
  .احلاجيات أو التحسينيات

ii. يات واألخرى من التحسينيات ، فتدرأ وكذلك لو تعارضت مفسدتان أحدمها من رتبة احلاج
 .مفسدة احلاجيات بارتكاب مفسدة التحسينيات

 .يكون قد ارتكبت أدىن املفسدتني لدرء أعظمهما أو أكربمها تنيويف هذه احلال
 أمثلة تطبيقية على هذا الضابط

 مثال النوع األول:
  الرتجيح بني مفسدتني إحدامها ضرورية واألخرى حاجية اي

الوليد بن عبد امللك استحلف رجاء بن حيوه وهو فقيه  بن حيوه وهو" أنقصة رجاء  •
وصل خربه  تابعي ليخربه عمن تكلم عليه بالسوء يف جملسه ، وقد حصل هذا فعًال و

ء من ذلك يف جملسه يبذلك إىل الوليد من عيونه ، فحلف رجاء بن حيوه أنه مل حيدث ش
 سوطًا ، فكان املضروب يلقى رجاء فضرب الوليد جاسوسه الذي جاءه باخلرب سبعني

فيقول يا رجاء بك يستقى املطر وسبعون سوطًا يف ظهري فيقول رجاء: سبعون سوطًا يف 
30Fظهرك خري لك من أن يقتل مسلم"

29 . 
  مثال النوع الثاني:

 ضرورية واألخرى حتسينية  أو الرتجيح بني مفسدتني إحدامها حاجية اي
 كي يعاجله من املرض ، ففي هذه احلالة جيوز ارتكاب كشف املريض عورته للطبيب ل  مثال

إن كان املرض مؤملًا غري  املفسدة التحسينية وهي كشف العورة  لدرء املفسدة حاجية
31Fمهلك وقد تكون املفسدة ضرورية إن كان املرض مهلكاً 

30 . 
 االضابط الثالث : درء أعلى المفسدتين نوع
واألخرى بالنفس وكان ال بد من ارتكاب  لو تعارضت مفسدتان إحدامها متعلقة بالدين

 لو، و إحدامها لدرء األخرى فإنه ترتكب املفسدة املتعلقة بالنفس لدرء املفسدة املتعلقة بالدين
تعارضت مفسدتان إحدامها متعلقة بالنفس واألخرى بالعقل أو املال فإنه ترتكب املفسدة 

، النسل  على العقل.وهكذا يقدم الاملتعلقة بالعقل لدرء املفسدة املتعلقة بالنفس أو امل
 .املال والنسل على
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 ل تطبيقي على هذا الضابط  مثا 
32Fاإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا بالفتنة املشهورةكصنيع  •

يف عهد املأمون واملعتصم والواثق  31
للتعذيب والتنكيل حىت  نفسه تعرضو القول خبلق القرآن  علي ولكن اإلمام أمحد أنكر

33F.العذاب ما اصابه ألوان ثبت على احلق رغمو جلد وصرب  ذلك معيغمى عليه 

32   
لو وافق اإلمام أمحد و تعارضت يف هذه احملنة مفسدتان املفسدة األوىل تتعلق بالدين  ونرى

 الطغاة على ما يريدونه
إىل االحنراف إىل األمة اإلسالمية وهذه من مفاسد الضروريات  ذلك ألدىمن حتريف للدين 

أما املفسدة الثانية فهي البالء الشديد الذي نزل على اإلمام وهذه من مفاسد  ديناملتعلقة بال
املفسدة املتعلقة بالنفس لدرء املفسدة املتعلقة  ولكن اإلمام قبل الضروريات املتعلقة بالنفس

 .بالدين
  الضابط الرابع : درء أعم المفسدتين 

تبة املفسدة ونوعها فيلزم للرتجيح بني إذا احتدت املفسدتان املتعارضتان يف رتبة احلكم ور 
املفسدتني أن ننظر فيهما من حيث العموم واخلصوص ، فإن استوتا بأن كانتا عامتني أو 
خاصتني فيجب البحث عن مرجح آخر ، وإن اختلفتا بأن كانت إحدى املفسدتني عامة 

 " لقاعدة الفقهيةا عمال على واألخرى خاصة فريجح درء املفسدة العامة على املفسدة اخلاصة
34F"يتحمل الضرر اخلاص ألجل دفع الضرر العام

33 
وعلى هذا لو تعارضت مفسدتان وكانت إحدامها يعود ضررها على شخص واحد أو أشخاص 
قليلني بينما املفسدة األخرى يسري ضررها على مجاعة من الناس أو اجملتمع أو األمة فريجح درء 

املفسدة اليت يتضرر منها عدد أقل ،حبيث تدرأ املفسدة  املفسدة اليت يتضرر منها عدد أكرب على
35F.ذات الضرر العام بارتكاب املفسدة ذات الضرر اخلاص

34  
 أمثلة تطبيقية على هذا الضابط  

جيوز بيع طعام احملتكر جربًا عليه عند احلاجة وامتناعه عن البيع ، وذلك دفعًا للضرر  •
36Fالعام

35 . 
شية الضرر يف األبدان واملفيت املاجن خشية الضرر يف خمن املمارسة نع الطبيب اجلاهل مي •

37Fعمله.الدين من مزاولته ل

36 
وز الرمي إىل كفار ترتسوا بصبيان املسلمني أو نسائهم ، أو أسراهم درءًا للضرر العام جي •

38Fبتحمل الضرر اخلاص

37. 
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 الضابط الخامس : درء أكبر المفسدتين قدرا
يف رتبة احلكم ورتبة املفسدة ونوعها وعمومها أو إذا تعارضت مفسدتان وكانتا متساويتني 

خصوصها فيلزم النظر إىل املفسدتني من حيث احلجم الذايت أو األثر املادي أو املعنوي هلما ، 
فرتجح على ما دو�ا فتدرأ أكرب  احجما أو فأي املفسدتني كانت أكرب من األخرى قدر 

 ا عليتطبيقو صد الشرع وحمكمات العقل تقضي به مقاوهذا املفسدتني قدرا بأقلهما قدراً، 
39F"الضرر األشد يزال بالضرر األخف"لقاعدة الفقهية املشهورة ا

ألن املفسدة الكربى تكون  38
  .أكثر ضرر وأكرب وزرا وأقوى خطراً فرتجح بذلك على ما دو�ا

 أمثلة تطبيقية على هذا الضابط  
إذا ما ألقي ببعض  إال كن أن تنجوميال على الغرق و  قاربالسفينة احململة بالبضائع وقد   •

يف هذه احلالة جيب درء املفسدة .و إلقاء بعض محولة السفينةفحينئذ يلزم  يف البحر شحنتها
ا الكربى املتمثلة يف غرق السفينة بارتكاب املفسدة الصغرى وهي إتالف بعض املال لينجو 

40Fمن الغرق.

39  
ك الدار لكي خيمد بذلك احلائط فقام شخص هبدم حائط تل إذا اشتعلت النريان يف بيت •

فهو بعمله هذا قد ارتكب مفسدة صغرى وهي هدم احلائط لدرء مفسدة كربى وهي  النار
41Fبكامله املنزل حرق

40 . 
 االضابط السادس: درء أطول المفسدتين زمن

42Fإذا تعارضت مفسدتان وكانتا متساويتني فيما سبق ذكره من معايري

ولكنهما خمتلفتان يف  41
بأن كانت إحدامها ذات أثر يستمر ملدة زمنية طويلة بينما املفسدة األخرى أثرها عنصر الزمن 

آين أو مستمر لزمن قصري ، فإنه جيب يف هذه احلالة تقدمي درء املفسدة ذات االمتداد الزمين 
الطويل على املفسدة اآلنية ، وجيوز لذلك ارتكاب املفسدة اآلنية لدرء املفسدة ذات االمتداد 

 كون األخرية أكرب ضرراً الستمرار أثرها زمنا طويًال،الزمين ل
 مثال تطبيقي على هذا الضابط   

دعوه وهريقوا على بوله سجًال من ماء أو " عرايب الذي بال يف املسجدلأل ملسو هيلع هللا ىلصقوله  •
4"ذنوباً من ماء فإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين 3F

42 . 
أمر بأن يصب على ذلك البول ف ذه القاعدةهأنه عمل على  لوجدنا  هذا احلديث ولو تأملنا يف

سجًال من ماء وتعامل مع األعرايب بأسلوب حكيم وعلم الصحابة أن هذه مفسدة صغرية آنية 
يتم عالجها بشيء بسيط درءًا ملفسدة كربى سيظل أثرها يف الزمن ممتدًا وهي أنه لو استمر 

م ورمبا نفر معه آخرون مما يؤدي القوم يف تعنيف األعرايب فسيؤدي ذلك إىل تنفريه عن اإلسال
 . اليإىل بقاء فساد كفرهم زمنا طو 
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 االضابط السابع : درء آكد المفسدتين تحقق
لو تعارضت مفسدتان وكانت إحدامها حمققًا وقوعها أو مظنونًا ظنًا راجحًا واألخرى موهومة 

ري السابقة إال إذا استوت فإننا نرجح درء احملقق وقوعها على املوهومة، وال داعي للنظر يف املعاي
املفسدتان يف مدى حتقق الوقوع ، ألن الفعل إمنا يتصف بكونه مصلحة أو مفسدة حبسب ما 

 .ينتج على صعيد الواقع
هذا فال جيوز ترجيح مفسدة على أخرى وتقدميها يف الدرء إذا كانت موهومة الوقوع مهما   وعلى

كانت رتبتها أو رتبة احلكم الشرعي فيها أو نوعها أو مقدارها "بل ال بد إىل جانب هذا أن 
تكون مقطوعة احلصول أو مظنونة ، أما مقطوعة احلصول فواضح ، وأما املظنونة فألن الشارع 

44Fملظنة منزلة املئنة يف عامة األحكام ، ما مل ينسخ الظن بيقني معارضقد نزل ا

43. 
 مثال تطبيقي على هذا الضابط   

ن إجهاض اجلنني بعد أن مر عليه يف بطن أمه أربعة أشهر يعد جرمية إ مسألة اإلجهاض: •
حيرمها الشارع ومفسدة حقيقية جيب اجتناهبا ولكنه جيوز اإلجهاض يف حالة الضرورة اليت 
يؤكد فيها الطبيب العدل أن حياة األم معرضة للخطر يف حالة استمرار اجلنني يف بطنها ، 
ففي حالة الضرورة هذه يكون اإلجهاض لدرء مفسدة أكرب وهو هالك األم أو إصابتها 

أما إذا كان اإلجهاض لدرء مفسدة موهومة غري حمققة الوقوع فال جيوز ، .بأمراض خطرية
قد يضر األم فال جيوز يف هذه احلالة ارتكاب اإلجهاض ألنه مفسدة كأن يتوهم أن اجلنني 

حمققة بينما ضرر األم مفسدة موهومة، وأشد من ذلك جرمًا أن يكون الدافع لإلجهاض 
هو اخلوف من عدم القدرة على تربية الطفل أو اإلنفاق عليه أو تغري هندام األم فهذه 

45Fإلجهاضمفاسد موهومة ال جيوز أن يرتكب من أجلها ا

44· 
  عند التعارض والمفاسد المصالح بين ضوابط الموازنة الثالث: المبحث

إذا اجتمع يف أمر من األمور مصلحة ومفسدة فيجب حتصيل املصلحة ودرء املفسدة ، فإن 
 إن كانت املصلحة فيه أعظم من املفسدة فإنه فينظرتعذر ذلك وكان ال بد من حدوثهما معا 

من نفع املصلحة وجب درء  ااملفسدة أعظم خطر  ت، وإن كان ةاملفسدعلى  املصلحةيقدم 
46Fوترك املصلحةاملفسدة 

45. 
املصلحة واملفسدة ومل يظهر رجحان أحدمها على اآلخر فيتعني تغليب جانب  تفإن تساو 

للمصلحة  افكان درء املفسدة أوىل من جلب املصلحة ألن يف درء املفسدة جلب املفسدة فيه
 يتحقق درء املفسدة وهلذا فقد وضع الفقهاء قاعدة مشهورة بقوهلم يف جلب املصلحة ال وألن

"درء املفسدة أوىل من جلب املصلحة" وتقدمي درء املفسدة على جلب املصلحة عند تساويهما 
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 رأي وهناك بعض العلماء ذهبوا إىل أنه يتوقف عنهماولكن  هو الراجح و هو رأي اجلمهور 
47F.كون خمريا بني جلب املصلحة أو درء املفسدةأن املكلف عند التساوي يثالث وهو 

46   
 :ثالثة أمور إىل عند املوازنة بني املصاحل واملفاسد املتعارضةعند جيب النظر 

كما شاع وفهم مطلقة  ليست  "درء املفسدة مقدم على جلب املصلحة"ن قاعدة إ :األولاألمر 
فسدة هي الغالبة ، أما إذا  وإمنا هي خاصة فيما إذا تعادلت املصلحة واملفسدة أو كانت امل

48Fكانت املصلحة أكرب من املفسدة فيقدم جلب املصلحة على درء املفسدة

47.  
األمر من جهتني ما يتضمنه يف تلك اآلونة وما يؤول إليه فيما هذا جيب النظر إىل : الثانياألمر 

يكون  مفسدة ولكنه يؤول إىل مصلحة أكرب فيجوز ، وكذلك  فقد يكونن األمر قد ألبعد ، 
49Fالشيء مباحا ولكنه يؤول إىل مفسدة أكرب فيحرم

48 . 
ال يتم حتديد  و منهما على اآلخر بغلبةاملتعارضتني األمرين الرتجيح بني  يكونالثالث:األمر 

وفق معايري موضوعية دقيقة وأول معيار نلجأ إليه لبيان الغلبة  إال الغالب واملغلوب منهما
احلكم الشرعي لكلتيهما فأيهما كان حكمه الشرعي أعلى  للمصلحة أو املفسدة هو معيار رتبة

مرتبة من اآلخر حكم به فإذا كان احلكم الشرعي للمصلحة أعلى رتبة حكم بصالح ذلك 
وبناء على تلك .الشيء وإن كان احلكم الشرعي للمفسدة أعلى رتبة حكم بفساد ذلك الشيء

50Fاملعايري حيكم بصالح ذلك األمر أو فساده

49 · 
 بأعالهما حكما والمفسدة عند تعارض المصلحةالحكم  ضوابط ألول:المطلب ا

 : الترجيح بين المصلحة والمفسدة بأعالهما حكماالضابط األول
إذا اجتمع يف أمر من األمور مصلحة ومفسدة حبيث ال ميكن حتصيل املصلحة يف ذلك األمر 

ر إال بإهدار ما فيه من إال بارتكاب ما فيه من مفسدة وال ميكن درء املفسدة يف ذلك األم
 مصلحة،ففي هذه احلالة يتم احلكم بصالح ذلك األمر أو فساده حبسب اجلانب الغالب

فيه،فإن كان الغالب فيه هو املصلحة حكم بصالحه وإن كان الغالب فيه هو املفسدة حكم 
ني بفساده،وأحكام املصلحة ترتاوح بني الوجوب والندب واإلباحة وأحكام املفسدة ترتاوح ب

التحرمي والكراهة ، وإذا ما أتينا لرتتيب هذه األحكام جند أعالها الوجوب مث التحرمي مث الكراهة 
مث الندب مث اإلباحة وعلى هذا فإن احلاالت اليت ميكن تصورها للرتجيح بني املصلحة واملفسدة 

 التالية:االت احلمبعيار احلكم تكون ست 
سدة وكانت املصلحة من رتبة الواجب واملفسدة من إذا تعارضت مصلحة ومف :الحالة األولى 

 أقوال:ثالثة  علىعلى اآلخر أحدمها ح يرجترتبة احملرم فإن العلماء قد اختلفوا يف 

122 
 



 
 2012،ديسمرب-يوليو ضوابط العمل بفقه الموازنات ٢،العدد٣:اجمللدكسپشاوراسالمي

 

مر  حينما ملسو هيلع هللا ىلصاستدالال بفعل النيب تقدم املصلحة الواجبة على املفسدة احملرمة القول األول:
وثان واليهود وفيهم عبد اهللا بن أيب بن على جملس فيه أخالط من املسلمني واملشركني عبدة األ

51Fسلول ويف اجمللس عبد اهللا بن رواحة فسلم عليهم 

، ألن املصلحة املرتتبة على فعل الواجب و 50
52Fأعظم وأكرب من املفسدة املرتتبة على تركه

51 )1·( 
 أمثلة تطبيقية على هذا الضابط

مصلحة غسل  تعارضتإذا اختلط موتى مسلمني مبوتى كفار وتعذر التفريق بينهم فقد  •
املسلمني والصالة عليهم مبفسدة غسل الكفار والصالة عليهم ، واملصلحة هنا من رتبة 
الواجب واملفسدة من رتبة احلرام وعمًال بقاعدة تقدمي املصلحة الواجبة على املفسدة احملرمة 
فإنه جيب غسل اجلميع والصالة عليهم وينوي الشخص بصالته املسلمني فقط  فألنه 

53Fعذر التفريق بينهم حسياً فيفرق بينهم بالنيةت

52.  
لو أسلمت امرأة يف بالد الكفار وخشيت على نفسها الفتنة فإنه جيب عليها اهلجرة ولو  •

54Fسافرت وحدها وإن كان سفرها وحدها حرام

53 . 
 تقدم املفسدة احملرمة على املصلحة الواجبة واحتجوااي رجح احملرم على الواجب ي القول الثاين:

 قدمي فاحملرمقصد به يف الغالب جلب املصلحة يقصد به دفع املفسدة والوجوب ين التحرمي أب
درء املفاسد "عمًال بقاعدة  .ن درء املفاسد يكون يف العمل مبا دل على التحرميأل على الواجب

55F"مقدم على جلب املصاحل

54  
ك يكون أسهل من الفعل ترك الواجب وفعل احملرم فالرت  األمران بأنه إذا تساوى اأيض واستدلوا

56Fإىل النفس بالقبول  وأوقع هلا باحملافظة عليه املشقة أدعى شقة ومااليستدعيامل هلتضمن

55 . 
ال يرجح أحدمها على اآلخر ، وإمنا يتساقطان ، وذلك أن فعل احملرم يوجب  القول الثالث:

57F·مبنزلة واحدة  اإلمث، وترك الواجب موجب لإلمث ، وهبذا فإن ترك الواجب وارتكاب احملرم

56 
 ندوباملصلحة من رتبة امل مفسدة يف أمر واحد وكانتو  احلالة الثانية:إذا تعارضت مصلحة

فريجح التحرمي على الندب ألن اهتمام الشارع بدفع املفسدة أشد من  املفسدة من رتبة احملرمو 
5كما مر سابقا  اهتمامه جبلب املصلحة 8F

57. 
 باحومفسدة حمرمة فريجح التحرمي على امل باحةاحد مصلحة ماحلالة الثالثة : إذا اجتمع يف أمر و 

ألن احملرم أعلى رتبة يف احلكم من املباح وعلى هذا فإنه يقدم درء املفسدة على جلب 
59Fاملصلحة

58. 
احلالة الرابعة : إذا تعارضت مفسدة ومصلحة يف أمر واحد وكانت املفسدة من رتبة املكروه 

املصلحة الواجبة على املفسدة املكروهة ، ألن الواجب واملصلحة من رتبة الواجب فرتجح 
60Fيستحق تاركه العقاب بينما املكروه ليس على فاعله عقاب

59.  
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احلالة اخلامسة:إذا تعارضت مفسدة ومصلحة يف أمر واحد وكانت املفسدة من رتبة 
61Fاملكروه،واملصلحة من رتبة املندوب فيقدم درء املفسدة املكروهة على املصلحة

60.  
الة السادسة:إذا تعارضت مفسدة ومصلحة يف أمر واحد وكانت املفسدة من رتبة املكروه احل

ألن يف تقدمي درء ،واملصلحة من رتبة املباح فيقدم درء املفسدة املكروهة على املصلحة املباحة 
املكروه أخذ باألحوط فالفعل الذي تردد حكمه بني احلل و الكراهة قد دخلته الريبة فلزم 

62Fتركه

61. 
 انوع أو بأعالهما رتبة والمفسدة عند تعارض المصلحةالحكم  ضوابط المطلب الثاني:

 : الترجيح بين المصلحة والمفسدة بأعالهما رتبة ولاأل الضابط 
نظر إىل املصلحة واملفسدة من حيث رتبة كل واحدة فيإذا تعارضت مصلحة مع مفسدة 

رتبة واحدة فيلزم االنتقال إىل املعايري األخرى منهما،فإذا احتدت املصلحة واملفسدة بأن كانتا من 
تحديد الغلبة  ل .والضابطوإن اختلفت يف الرتبة فريجح أعالمها رتبة على أدنامهابينهما. للرتجيح

رتبة كل واحدة منهما فأيهما كانت أعلى رتبة من هو النظر إىل من املصلحة أو املفسدة  كل
حلكم على الشيء بالصالح أو الفساد أيهما كان أدىن األخرى كانت الغلبة هلا ، ويؤخذ به يف ا

6يءيرتبة كان مغلوبا وال يؤخذ به يف احلكم على الش 3F

62. 
 أمثالة تطبيقية على هذا الضابط   

فهو من نطق بالكفر وقلبه مطمئن باإلميان للحفاظ على نفسه من اهلالك الذي هدد به  •
احلفاظ على النفس من اهلالك يف هذه احلالة يكون قد غلب مصلحة ضرورية تتمثل يف 

64F.على مفسدة حاجية تتعلق بالدين

63 
فيه مصلحة ضرورية للحي وهي إنقاذ حياته ألن وز نزع بعض أعضاء امليت ملعاجلة احلي جي •

يف هذا النزع مفسدة للميت حيث يلحقه شيء إن كان  من اهلالك واحلفاظ على نفسه و
65Fمن التشويه فهي مفسدة من رتبة التحسينيات

64 · 
 االثاني: الترجيح بين المصلحة والمفسدة بأعالهما نوع الضابط 

إذا تعارضت املصلحة واملفسدة وكانتا من رتبة واحدة فال بد من النظر إىل النوع الذي تتعلق به  
أدىن  نوعأعلى فريجح على ما كان متعلقًا ب نوعكل من املصلحة واملفسدة فأيهما كان متعلقا ب

لقة بالدين واألخرى بالنفس فإننا نرجح ما كان متعلقًا بالدين على ما  ، فلو كانت إحدامها متع
كان متعلقًا بالنفس ، فلو فرضنا أن املتعلق بالدين هي املصلحة واملتعلق بالنفس هي املفسدة 
فإننا نغلب جانب املصلحة على جانب املفسدة ، ألن جانب املصلحة متعلق بنوع أعلى مما 

أعلى من متعلق املصلحة  نوعك العكس لو كانت املفسدة متعلقة بوكذل· تعلقت به املفسدة 
66Fفإنه يغلب جانب املفسدة على املصلحة

65 . 
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 مثال تطبيقي على هذا الضابط   
حيث مل جيد يف تلك اللحظة شيئًا يسوغ به اللقمة  جيوز شرب اخلمر ملن قرب إىل املوت •

اخلمر مع مفسدة  حرمه وذلك مصلحة احلفاظ على العقل مما يغري  فيه إال اخلمر تعارضت
هالك النفس املعرضة للموت بالغصة ، فيجب يف هذه احلالة تقدمي درء مفسدة هالك 
النفس على مصلحة احلفاظ على العقل ، ألن جانب املفسدة هنا يتعلق بنوع أعلى وهو 

67Fأدىن وهو احلفاظ على العقل نوعالنفس، وجانب املصلحة يتعلق ب

66 · 
أو  والمفسدة بأعمهما عند تعارض المصلحةالحكم  بطضوا المطلب الثالث:

 بأكبرهما قدرا
 : الترجيح بين المصلحة والمفسدة بأعمهماولاأل الضابط

ظر فينتعارضت املصلحة واملفسدة وكانتا متساويتني يف رتبة احلكم ورتبة املصلحة ونوعها، إذا 
على ما كان  ة أو املفسدة)(املصلحيرجح به ما كان عاما وحينئذيف معيار العموم واخلصوص 

68Fخاصا

67. 
 مثال تطبيقي على هذا الضابط   

مسألة تلقي الركبان: ففيه مصلحة خاصة للمتلقي ألنه يشرتي بذلك السلعة بسعر رخيص 
،لكن فيه مفسدة على اجملتمع وإضرارا به وذلك ملا حيدث من املتلقي من احتكار السلعة 

�ى الشارع عن تلقي  وهلذا ه ،له وعلى من يشرتي منوالتحكم يف سعرها والتغرير على البائع 
69Fمفسدة عامةألن فيه  الركبان

68.  
 : الترجيح بين المصلحة والمفسدة بأكبرهما قدراثانيال الضابط

إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وكانتا متساويتني يف رتبة احلكم ورتبة املصلحة واملفسدة ونوعها 
حلالة يتعذر الرتجيح بينهما بأي من تلك املعايري السابقة وكانتا عامتني أو خاصتني ، ففي هذه ا

واملفسدة ، فأيهما كان أكرب مقدارا فنرجحه على أمعيار املقدار للمصلحة فينظر إىل ، 
70Fاآلخر

69. 
 مثال تطبيقي على هذا الضابط   

فالكذب ال شك جيوز الكذب للصلح بني املتخاصمني أو يف حالة احلرب خلداع العدو  •
جتنبها ولكنه جاز يف هذه املواطن ألن يف ارتكابه حتقيقا ملصلحة أكرب من  مفسدة جيب

71F.املفسدة اليت يقوم عليها أصل الكذب

70 
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زمنا  والمفسدة بأطولهما عند تعارض المصلحةالحكم  ضوابط المطلب الرابع:
    بآكدهما تحققاأو 
 : الترجيح بين المصلحة والمفسدة بأطولهما زمنا ولاأل الضابط 

يف رتبة احلكم ورتبة املصلحة واملفسدة ونوعهما  تعارضت مصلحة ومفسدة وكانتا متساويتني إذا
متساويتني يف العموم واخلصوص ومتساويتني يف املقدار ففي هذه احلالة جيب النظر إىل  ، وكانتا

االمتداد الزمين لكل منهما ، فأيهما كان أثرها ميتد زمنًا أطول من األخرى فريجح على ما 
 . و�اد

 مثال تطبيقي على هذا الضابط   
املصلحة هنا دائمة واملفسدة آنية فقد ألن ض،جيوز عملية اجلراحية إلستخدام عالج املري 

فاملريض يتحمل تشتمل على مفسدة مؤقتة فعملية اجلراحية  رجحت املصلحة على املفسدة
مصلحة دائمة وهو شفاء آالم اجلراحة ومتاعبها مؤقتة ولكن هذه العمليات يستتبعها  بذلك

72Fضياملر 

71.  
 : الترجيح بين المصلحة والمفسدة بآكدهما تحققا ثانيال الضابط

إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وكانت إحدامها مؤكد وقوعها واألخرى موهومة فنرجح ما كان 
حمقق الوقوع أو مظنون الوقوع ظنًا راجحًا على ما كان متوهم الوقوع "ألن الفعل إمنا يتصف 

73Fنه مصلحة أو مفسدة حبسب ما ينتج منه على صعيد الواقعبكو 

72. 
 مثال تطبيقي على هذا الضابط

لدرء مفسدة األزمات االقتصادية اليت يسببها النمو السكاين بدعوى حتديد النسل ال جيوز  •
رجح املصلحة احلقيقية على ، إذا نمفسدة موهومة وليست حقيقة  ألن هذهللشعوب 

 . ن زيادة السكان ميثل قوة حقيقية وتنمية عظيمة لألمةأوهي  املفسدة املوهومة
 الخاتمة

أرى أن أوجز هنا أهم ما انتهت إليه  "فقه املوازنات"ضوابط العمل بوبعد أن انتهيت من دراسة 
 الدراسة وذلك على النحو التايل :

بني املصاحل جمموعة األسس واملعايري اليت تضبط عملية املوازنة هو عبارة عن فقه املوازنات  .1
املتعارضة أو املفاسد املتعارضة ليتبني بذلك أي املصلحتني أرجح فتقدم على غريها  وأي 

 املفسدتني أعظم خطراً فيقدم درؤها
 حيث العصر هذا يف ومكان والسيما زمان كل يف إليه احلاجة وعظمفقه املوازنات أمهية  .2

جة إليه ماسة على مستوى ما حييط بالفرد من واحلا احملدثات ، الوقائع وكثرة، املستجدات زيادة
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قضايا أو ما يتعلق باجملتمع من مصاحل ومفاسد أو ما تسري عليه الدولة يف سياساهتا العامة 
 وبراجمها التنفيذية وخططها املستقبلية

إذا تنازعت املصاحل حبيث ال ميكن حتصيل إحداها إال برتك األخرى فإنه جيب املوازنة بينها .3
 املعايري السبعة للموازنةالضوابط و أرجحها ويرتك مرجوحها ، وتتم املوازنة عرب  ليختار

 والواقع الشرع سواه وأن مدار ومهمة وظيفة لإلجتهاد ليس بل، اإلجتهاد مدار املوضوع هذا 4
 واملفاسد املصاحل على مبنية وهي إال كبرية أو صغرية مسألة من فما، واملفاسد املصاحل على

 وحفظها، ملصاحلهم ورعايتها، الناس حلياة ومشوهلا الشريعة كمال املوضوع اهذ حيقق .5 
 ملستجداهتم ومسايرهتم، حلقوقهم

 يكن فقه املوازنات جمرد فلسفة عقلية حمضة وإمنا هو نتاج حبث طويل وإمعان دقيق مل . .6
 واستقراء تام لنصوص الوحي وفهم كامل ملقاصد التشريع ومبادئه وقواعده الكلية

، فقهية وملكة، راسخ علم إىل حيتاج فهو ولذلك، التطبيقي اجلانب يف املوضوع هذا صعوبة 7 
  فاحصة ونظرة كاملة

 عليه وبنوا، القواعد وأسسوا املنهج ورمسوا الضوابط له وضعوا فقد املوضوع هلذا العلماء عناية 8
 وأقضيتهم. فتاواهم

 

 الهوامش

فقه املوازنة بني املصاحل واملفاسد لددكتورحسني أمحد أبو انظر للبحث التفصيلي حول فقه املوازنات: .  1
املوازنات  فقه منهج ،بغزة اإلسالمية اجلامعة اإلسالمية الدراساتأستاذ الفقه وأصوله املساعد بقسم  عجوة

جملة البحوث الفقهية ، منشورات  5ص: يد حممد إمساعيل السوسوةعبد اجمل لدكتوراإلسالمية  الشريعة يف
 51 العدد املعاصرة

 5ص: عبد اجمليد حممد إمساعيل السوسوة لدكتوراإلسالمية  الشريعة املوازنات يف فقه منهج 2
  53:  ص،لقرضاوي لأولويات احلركة اإلسالمية   3
  لوجوب مث الندب مث اإلباحةأعلى مراتب األحكام فيما يتعلق باألمر هو األن  4
 14 /1، ص: بن عبد السالمإل قواعد األحكام 5
   95 / 1، ص: املصدر نفسه 6
 وزارة، حممود فائق تيسري حتقيق 1/339، ص:الزركشي هبادر بن حممد الدين لبدر القواعد يف املنثور 7

    ه 1402، الكويت، 1ط، اإلسالمية والشؤون األوقاف
    14 / 1ص:،  قواعد األحكام 8
ومسلم يف كتاب الرب  )2799، رقم احلديث (رواه البخاري يف كتاب اجلهاد باب اجلهاد بإذن األبوين  9

 )  4630 (باب بر الوالدين 
، أصول الفقه لبدران أبو  2/41واملوافقات لإلمام الشاطيب ،ص: 92/ 2ص: للغزاىل، املستصفى 10

 صرم، اجلامعة شباب مؤسسة ،443العينني ، ص: 
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كتاب النكاح يف  مسلم قرآن، رواه  تعليم أو حديد خامت الصداق يكون أن جواز احلديث يف جاء كما 11

 )1425،رقم احلديث(باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن 
 دار ، 369 :ص  ،لريسوين اإلسالمية ،دكتور أمحد ا العلوم يف وتطبيقها والتغليب التقريب نظرية 12

  هـ 1418 سنة األوىل  الطبعة الكلمة،
  وهو مصلحة ضرورية تتعلق باحلفاظ على الدين 13
  وهي مصلحة ضرورية تتعلق باحلفاظ على النفس 14
 2007 السادسة الطبعة الطبعة، قرطبة ، مؤسسة 383:ص  ، عبد الكرمي زيدانلأصول الفقه  15
 األوىل  ،دار الفكر بريوت الطبعة 425 /3،ص: لزحيلي لالفقه اإلسالمي  16
 ألن، مقتضى له كان إن املناسب التعويض مع اخلاصة املصلحة وهتدر العامة املصلحة على تعمل ىا 17

 رعاية يف وألن اخلاصة املصلحة من أثراً  وأوسع قدراً  أكرب العامة املصلحة وألن،  األعم يف داخل األخص
 اجملتمع أبناء كل على بالضرر عودي العامة املصلحة مناقضة فإن وأيضاً ،  ذاته الفرد حلق رعاية العامة املصلحة

 عن املوقعني إعالم ، 2/343، ص: لشاطيبل . املوافقاتاخلاصة مصلحته آثر الذي الفرد ذلك فيهم مبا
الطرق ،القاهرة احلديث، دار 3/138،ص:اجلوزية، القيم بابن املعروف بكر أيب بن مدحمل العاملني رب

 ء  1961القاهرة ،مطبعة املدين  202: ص، بن القيم إلاحلكمية 
 ، مصطفى 2/103، ص:  احلنفي بادشاه بأمري املعروف البخاري حممود بن أمني حملمدتيسري التحرير  18

  احلليب
  252 / 2، ص :قواعد األحكام  19
 4،ص: احلنفي الزيلعي الدين فخر، البارعي حمجن بن علي بن الدقائق لعثمان كنز شرحتبيني احلقائق  20
، ص قواعد األحكام و  ه 1313، األوىل: الطبعة القاهرة، بوالق  األمريية الكربى بعةاملط: الناشر ،196/
:2 / 252  

،   ه 1411، بريوت، 1 ط، العلمية الكتب دار  78، ص:السيوطي الدين جلالل والنظائر األشباه  21
 دمشق سنة ، رالفك دار ،98، ص: احلنفي جنيم بابن املعروف ابراهيم بن الدين لزيناألشباه والنظائر 

 هـ1343 سنة السلفية ملطبعةا ،211بن رجب ص: إلو القاعدة  2005
 كان أبعد نظرًا من الصحابة فقد كان صلح احلديبية فتحًا كبريًا لإلسالم واملسلمني  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول   ألن 22

ه بعد سنتني أن يغزو مكة ويفتحوها كما أن هذا الصلح قد أوجد هدنة جعلت تباوصح واستطاع النيب 
وتفرغ املسلمون لنشر الدعوة وقبلوا وجودهم  ملسو هيلع هللا ىلصبالنيب  بل وهم تعرتفوا ملسلمني يأمنون شر قريشا

اإلسالمية يف اجلزيرة العربية وخارجها فأرسلوا الدعاة والسفراء إىل األمراء والرؤساء وامللوك يدعوهم بدعوة 
إنا فتحنا لك فتحًا ’’ ًا قال تعاىل:اإلسالم وقويت شوكة املسلمني وبذلك فقد كان صلح احلديبية فتحًا مبين

 1: سورة الفتح‘‘.مبيناً 
 بالد العراق والشاماألراضي املفتوحة من  23
:  الطبعة القاهرة ومكتبتها ، املطبعةالسلفية 32:ص ، إبراهيم بن يعقوب أبويوسفاخلراج أليب  24

 ه1382 عام الطبعةالثالثة
  1/59، ص:  قواعد األحكام  25
  2/ 3،ص:بن القيم إل إعالم املوقعني 26
 77 /1،ص:قواعد األحكام  27
 املصدر نفسه 28
  2/10، ص:شاطيب للاملوافقات   29
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 دار ، 380 /6: ، ص لقرطيباألنصاري ا أمحد بن حممد اهللا عبد أبو لإلمام اجلامع ألحكام القرآن  30

  بريوت الفكر،
 وهي القول خبلق القرآن الذي دعى إليه املعتزلة 31
 ،دار إحياء بريوت9:ص ، لمقدسيل ام أمحد بن حنبلحمنة اإلم 32
،  لزركشيل املنثورو  69 :ص ، بن جنيمإل األشباه والنظائرو  78 :ص ، لسيوطيل األشباه والنظائر 33

  123 / 2ص:
  123 / 2، ص: لزركشيل املنثور 34
  69 :ص ، بن جنيمإل األشباه والنظائر 35
  69 :ص ، املصدر نفسه 36
 الرئاسة، وابنه النجدي العاصمي الرمحن عبد وترتيب مجع ، 28/537، ص:بن تيمية إلجمموع فتاوى   37

 ، السعودية العربية اململكة احلرمني الشريفني، لشؤون العامة
 68:ص ، لسيوطيل األشباه والنظائر  38
 78 :ص ، املصدر نفسه 39
 45/ 2وأعالم املوقعني البن القيم،ص: 354القواعد البن رجب احلنبلي، ص: 40
 قد يكون برتبة احلكم وقد يكون برتبة املصلحة ونوعها وعمومها وخصوصها ومقدارها 41
 )215رقم احلديث (رواه البخاري يف كتاب الوضوء باب صب املاء على البول يف املسجد  42
,  لبنان-،بريوت 222 :ص،  رمضان البوطي سعيد حملمد اإلسالمية الشريعة يف املصلحة ضوابط 43

  م 2000,  6 ط,  ةالرسال مؤسسة
 129/ 28، ص: بن تيميةإل جمموع الفتاوىو  38 /1،ص:بن عبد السالم إلقواعد األحكام   44
 88 /1،ص:قواعد األحكام  45
  8/ 2 ،ص: لشاطيبل املوافقات  46
 املعرفة دار 136ص:،القرايف إدريس بن أمحد الدين لشهاب الفروق 95 /1،ص:قواعد األحكام  47

  نانلب، والنشر للطباعة
 هـ1417 النشر سنة، الفكر دار الناشر،، 22/ 3: ص ،بن أمري احلاج إلالتقرير والتحبري  48
  733/ 4 ،ص:ألمدي لاألحكام   49
رقم  باب التسليم يف جملس فيه أخالط من املسلمني واملشركني ،كتاب االستئذان   يف البخاري رواه 50

 )5899احلديث (
 117:ص ،بن جنيمالاألشباه و 115 :ص ،لسيوطيلباه والنظائر األشو  132 / 1،ص:الزركشي املنثور 51
 186/ 23،ص:ابن تيمية يف جمموع الفتاوىو  طبعة دار الفكر، 214/ 5 ،ص:لنووي لاجملموع  52
 117: ص ، بن جنيمإلاألشباه و 115:ص ،لسيوطيلاألشباه والنظائر  53
 98 /1،ص:قواعد األحكام  54
  353/ 4 ،ص:آلمدي لاألحكام   55
 أمني حملمد احلنفية والشافية اصطالحي بني اجلامع الفقه أصول يف التحرير شرح علىسري التحرير تي 56

 احلديث  االسالمى الفكر ، دار 3/12بادشاه ،ص: بأمري املعروف
 املنعم ، بتحقيق عبد 112 الدين، ص: تاج السبكي علي بن الوهاب لعبد الفقه أصول يف اجلوامع مجع 57

 بن الرحيم لعبد األصول منهاج شرح يف السول �اية و ه 1424العلمية  الكتب دار إبراهيم خليل
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 هـ والتقرير1420 األوىل الطبعة بريوتلبنان العلمية الكتب دار ، 244/ 3،ص: الشافعي األسنوي احلسن
  3/28 احلاج،ص: أمري البن األصول علم يف والتحرير

  137ص: ،القرايف الفروق 58
  22 / 3،ص:بن أمري احلاجالالتقرير والتحبري و  337/ 4 ،ص:آلمدي لاألحكام  59
 حممد بتحقيق 4/447 النجار، ص: بإبن البقاء املعروف أبو الدين املنري لتقي الكوكب شرح 60

  هـ1418 الثانية ، الطبعة العبيكان الزحيلي،مكتبة
 447/ 4 ، ص: لفتوحيلشرح الكوكب املنري  61
 فإنه التحسينيات أو احلاجيات رتبة من املفسدة وكانت الضروريات رتبة من املصلحة كانت لو فمثالً  62

 لو وكذلك املصلحة جلب على املفسدة درء فيقدم العكس كان وإن املفسدة درء على املصلحة جلب يقدم
 درء على املصلحة جلب يقدم فإنه التحسينيات رتبة من واملفسدة احلاجيات رتبة من املصلحة كانت

 وهكذا املصلحة جلب على املفسدة درء يقدم عكسال علي و، املفسدة
 إحيار ، دار126/ 3: صحممد ، أبو املقدسي قدامة بن أمحد بن اهللا لعبد اخلرقي خمتصر شرح املغين  63

 العريب الرتاث
منتدي الكتب واملطبوعات  44/ ، 2، ص:لبكر بن عبد اهللا أبو زيد  معاصرة فقهية قضايا فقه النوازل 64
  ـه 9041 سنة 1ط
 العريب الكتاب دار 2/602البهاري ،ص: الشكور عبد بن اهللا حملب الثبوت مسلم بشرح الرمحوت فواتح 65
 بريوت، 
  3/524،ص:لزحيليلالفقه اإلسالمي   66
 301/ 2،ص:مري بادشاهألتيسري التحرير يف أصول الفقه  67

 )2054ردود رقم احلديث ( م بيعه وأن الركبان تلقي عن النهي البيوع باب كتاب رواه البخاري يف 68
 1/38،ص:قواعد األحكام  69
  87 :ص ،لسيوطيلاألشباه والنظائر  70
  13: ص ، لقرضاويل فقه األولويات  71
  222:ص ،: ضوابط املصلحةالبوطي 72

130 
 

 


